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Syfte:  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för förslaget om 

amorteringskrav samt främsta orsaken till att bankens 
organisering skulle komma att påverkas av förändrade 
amorteringskrav.  

Frågeställning:   Hur kommer Nordeas organisering påverkas om 
amorteringskrav skulle införas och hur skulle genomförandet 
av eventuella förändringar ske?   

Metod: Under studiens gång har en kvalitativ metod använts. 
Teoridelen är uppbyggd med hjälp av litteraturstudier och den 
empiriska delen har samlats in av primärdata som består av två 
intervjuer.  

 
Slutsats: Utifrån information av den kopplade teorin och empirin har det 

dragits en slutsats om att Nordea troligtvis inte kommer att 
påverkas i stor utsträckning av de eventuella 
amorteringskraven. Anledningen till detta är att banken sedan 
länge har arbetat med att få en sund amorteringskultur inom 
organiseringen. Majoriteten av kunderna är därför redan vana 
med att betala av sina lån. För de som inte amorterar idag 
kommer så småningom behöva börja göra det, därför kommer 
Nordea att använda sig av en planerad förändringsprocess.  
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Purpose:  The purpose of this study is to increase the 

understanding of the proposed amortization 
requirements and the most important reason that the 
banks organization would be affected by changes in 
amortization requirements. 

 
Research question: How will Nordeas organization be affected if the 

amortization requirements would be introduced and 
how would the implementation be done if the changes 
occurs? 

 
Method:   During the research a qualitative method has been used.       

The theory has been built up with the help of literature 
and the empirical part of the study has been collected 
through primary data that consists of two interviews. 
  

Conclusion: Based on the information that been given through this 
research the conclusion is that Nordea will probably not 
be affected by the possible amortization requirements. 
The reasons for this is that the bank has during a long 
time worked to get a healthy amortize culture in the 
whole organization. The majority of the customers are 
therefore already accustomed to paying off their loans. 
For those that do not amortize today will eventually 
have to start, and that’s why Nordea are going to use a 
strategy that is called planned change. 
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1. Begreppslista 
	  
Nedan följer en lista med begrepp som underlättar för läsaren för vidare läsning.  
  
 
Amortering   Att betala tillbaka på ett lån.  
 
 
Amorteringsfrihet Temporär frihet att inte behöva betala av lånet, men 

räntan måste alltid betalas.  
 
Belåningsgrad   Den andelen av beloppet som får belånas med 

 säkerhet i bostaden.     
 
Blancolån   Ett lån utan säkerhet. 
 
Bolån    Ett lån från banken för att kunna finansiera ett köp av en 
    bostadsrättslägenhet eller bostadsfastighet. 
 
Bolånetak Att bolån inte får överstiga 85 procent av bostadens 

marknadsvärde.  
 
Bostadsinstitut   En variant av hypoteksbank som är specialiserat på  
    långfristiga lån till fastigheter.  
 
Bokalkyl   En kalkyl som hjälper ett hushåll ta reda på om de har 
    råd med ett nytt boende.  
  
Konjunktursvängningar Svängningar som uppstår när ekonomin utsätts för  
    oväntade störningar och som kan ha konsekvenser i 
     flera år framöver.  
 
Ränta    Priset för en kredit.  
 
Skuldsanerad   En person blir helt eller delvis befriad från att betala 
    sina skulder. 
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1. Inledning 
	  
I första kapitlet redogörs det valda ämnets bakgrund med bakåtblickande information 
för att ge läsaren en inblick om ämnet. Detta övergår därefter till problemområdet för 
att sedan specificera ytterligare syftet, frågeställningen och avgränsningen.  
 

1.1 Bakgrund 

För en privatperson är ett bostadsköp en av de större investeringarna som kommer att 
göras under ens livstid (McDonald, 2008, ss. 44-45). Av alla lån som ett svenskt 
hushåll har är lån för bostaden den största (Finansinspektionen, 2015). Sverige är ett 
av de länder som ligger högst upp på listan av de mest skuldsatta länderna i världen 
(Cornucopia, 2014). 

De svenska hushållen hade i december 2014 lån på totalt 3053 miljarder kronor, varav 
2489 miljarder kronor bestod av huslån med bostad som säkerhet. I Sverige har 70 
procent av hushållen i Sverige äger sin bostad, varav 88 procent av dessa har ett 
bolån. Den största delen av de totala lånen för hushåll står bostadsinstituten för med 
64 procent. Bankerna står för 34 procent, där utlåningen från banken lämnas mot en 
säkerhet i fastigheter. Denna säkerhet kan vara i form av exempelvis borgen, 
värdepapper eller till och med blancolån. Två procent av utlåningen står övriga 
finans- och kreditmarknadsbolag för, men de finansierar oftast vitvaror, bilar, båtar 
samt skogs- och jordbruksfastigheter. (Bankföreningen, Sektorns betydelse, 2015) 

Ett hushåll kan ha ett amorteringsfritt lån, men den måste alltid betalas tillbaka. 
Beloppet som ska amorteras är lånesumman exklusive ränta och övriga avgifter (Lån, 
2015). En undersökning som Finansinspektionen har gjort ligger amorteringstiden på 
för lång tid. Amorteringstiden för bottenlån ligger på 140 år (Finansinspektionen, 
2015). Med alltför stora skulder i förhållande till inkomst kan de svenska hushållen bli 
sårbara och för samhällsekonomin innebär det en stor osäkerhet då det medför 
nedgång i konsumtion och uppgång i arbetslöshet. De flesta bolån amorteras ner till 
75 procent av bostadens värde, sedan Finansinspektionen införde bolånetaket som 
innebar att nya lån inte fick överstiga 85 procent av marknadsvärdet. Det är dock för 
få hushåll som amorterar ner till en belåningsgrad under 75 procent. 
(Finansinspektionen, 2015) Då amorteringsbenägenheten är för låg är det många 
hushåll som inte har den buffert som de kan vara i behov av om de ekonomiska 
förutsättningarna skulle förändras. (Bankföreningen, 2015) 

Finansinspektionen framförde ett förslag om amorteringskrav på krediter som lämnas 
mot säkerhet av pant i bostad. Dessa krav gäller de bolån som ges av banker och 
andra kreditmarknadsföretag. Amorteringskraven ska gälla nya bolån med säkerhet i 
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en bostad och som överstiger 50 procent av värdet på bostaden. Det gäller efter att 
föreskrifterna införs. (Finansinspektionen, 2015) Nya bolån innebär att ett nytt lån 
läggs upp vid köp av bostad blir bostaden en säkerhet för lånet. Det gäller även vid ett 
nytt lån eller vid ökning av ett redan befintligt lån. Kraven gäller endast för det ökade 
lånet till dess att lånet amorteras ner till belåningsgraden 50 procent eller tills det är 
helt avbetalat. (Finansinspektionen, 2015) Föreskrifterna innebär även att de nya 
bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde måste amorteras med minst två 
procent per år. Av de totala bolånen ska amorteringen ske med minst en procent per år 
om lånen uppgår till 50 och 70 procent av totala beloppet. Syftet med 
amorteringskraven är att garantera att de högt belånade hushållen ska minska sin 
belåning och på så sätt motverka de makroekonomiska riskerna, bland annat 
lågkonjunkturer med arbetslöshet som kan uppstå. Amorteringskravet bestäms utifrån 
marknadsvärdet av bostaden. En omvärdering av fastigheter får endast ske vart femte 
år om inte det skett en större värdeförändring av bostaden, vilket gäller för alla 
bostäder. (Finansinspektionen, 2015) 

1.2 Problemdiskussion  

En huvudfaktor i ekonomiska kriser är hög belåning och därmed kan det vara 
nödvändigt med en åtgärd som kan minska skuldsättningen (Finocchiaro et al., 2015). 
Det gäller för alla nya lån eller om ett befintligt ska ytterligare ökas. 
Amorteringskraven dämpar skuldsättningen och ökar hushållets motståndskraft mot 
ekonomiska störningar och minskar risken att Sveriges ekonomi påverkas negativt om 
något oväntat skulle inträffa inom eller utanför Sverige. (Finansinspektionen, 2015) 

Amorteringskraven kan innebära att de som inte har råd med ökade kostnader inte 
kommer kunna ta bolån, och därmed kommer inte lika mycket in- och utlåning ske på 
banken. För många kommer detta betyda stora förändringar om lånen ska amorteras. 
Det vill säga om lånen ska ner till 50 procent istället för 70 procent. (Berg Johan, 
2014)Hur beteendet hos konsumenterna kommer att vara är en osäkerhet, då denna 
åtgärd mot skuldsättning inte prövats tidigare. Detta är en risk som banken tar i och 
med att ingen vet hur konsumenternas beteende påverkas när de nya reglerna införs, 
har d banken någon strategi att använda sig av om en sådan förändring skulle införas.  

När banken ger ett bolån och privatpersonen delvis amorterar kan det ses som ett eget 
sparande. I takt med ökade bostadspriser och generösa räntevillkor har utlåningen 
även ökat (Makroredaktionen, 2015). Det svenska hushållets belåning utgörs 
mestadels av bolån (Finansinspektionen, 2015). Detta leder till att motståndskraften 
för riskerna på bostadsmarknaden inte är hög om något skulle förändras vid ränte- 
eller inkomstförändringar (SBAB, 2014).Hushållet får välja vid köp av bostad om 
amortering av bolån ska ske eller inte då bankerna lägger upp en individuell 
amorteringsplan för varje bolånetagare. Det innebär att hushållen själva kan fatta 
beslut över hur deras pengar ska användas, antingen för att minska skulden på bolånet 
eller investera på annat sätt.  
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Innan banken beviljar ett bolån, eller en kredit, räknar de i sin bokalkylen att den som 
ansöker ska kunna tåla eventuella räntehöjningar. Som kredittagare ska svängningarna 
i ekonomin inte vara ett problem för kunderna. Det skulle kunna tolkas som att de 
som har bolån bör vara väl förberedda för en plötslig förändring.	  (Nordea, 2015)Hur 
kommer banken hantera dessa oförutsedda händelser, och hur kommer hushållen 
reagera ifall amorteringskraven införs är ingen som vet, vilket kan blir problematiskt 
för banken då en strategi bör finnas. På grund av att Sverige är ett av världens mest 
skuldsatta länder är det av stor vikt att åtgärda detta. 

1.3 Syfte 
	  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för förslaget om amorteringskrav samt 
främsta orsaken till att bankens organisering skulle komma att påverkas av förändrade 
amorteringskrav. 

1.4 Frågeställning 

Hur kommer bankens organisering påverkas om amorteringskrav skulle införas och 
hur skulle genomförandet av eventuella förändringar ske? 

1.5 Avgränsning 
	  
Studien avgränsas till att undersöka hur Nordea kommer att påverkas av de eventuella 
amorteringskraven, och hur de vidare kommer att hantera dessa inom sin organisation 
om de införs. Anledningen till att endast en bank valts är att få en nära kontakt och två 
djupgående intervjuer. På grund av tidsintervallet finns ingen möjlighet till att göra 
fler kvalitativa undersökningar på jämförande banker. Tanken är inte att jämföra hur 
det kommer att påverka olika banker utan endast dra en generell slutsats om hur det 
skulle kunna påverka en bank. Denna studie är även avgränsad till företagsekonomi 
och inte nationalekonomi.  
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1.6 Disposition  

 

Inledning

•  I inledningen ges en bakgrund till det ämne som ska undersökas och 
utifrån detta har en problemformulering, ett syfte och frågeställning 
formats.  

Metod 

•  I	  metodavsnittet presenteras hur undersökningen har genomförst, vilka 
ställningstaganden som tar tagits och varför samt diskutera källornas 
trovärdighet. 	  

Teori 

•  I den teoretiska referensramen presenteras den teori som använts under 
studiens gång. 

Empiri 

•  I empirin presenteras resultat av intervjuerna och det som ligger till 
grund för analysen. 

Analys 
•  I analysen diskuteras den teori och empiri som tidigare presenterats. 

Slutsats 

•  I detta kapitel kommer slutsaterna dras utifrån tidigare presenterad 
analys.  
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2. Metod 
	  
I detta kapitel presenteras upplägget och tillvägagångssättet för att läsaren ska förstå 
hur studien är uppbyggd. Metoden är uppdelad i vetenskapliga utgångspunkter och 
praktiska tillvägagångssätt utifrån problemformuleringen. 

 

2.1 Ämnesval 
	  
Ämnet uppkom då det länge har diskuterats i media om hur detta kan påverka 
bankerna. Vid undersökning av detta ämne förhålls det till att skapa förståelse för 
fenomenet amorteringskraven.	   Idag är det fokus i samhället på amorteringskraven 
som skulle införts i augusti 2015. Varför det är intressant att undersöka beror på att 
detta ämne påverkar oss alla i något skede av våra liv. Det är även ett nytt fenomen då 
det inte funnits tidigare. Ett hushåll hade alternativet att ha ett amorteringsfritt lån och 
bolånetaket har varit en förändring för att minska skuldsättningen. Att vara tvungen 
att amortera är en omställning för både privatpersoner och bankerna. Hur Nordea ska 
hantera dessa förändringar och hur de ska förhålla sig till de eventuella 
amorteringskraven är det som är centralt i studien. 	  
 

2.1.1 Forskningsansats 
 
Den abduktiva ansatsen är en blandning av det deduktiva och induktiva. Här läser 
forskaren in sig på det ämne som ska studeras och får därmed en grundläggande 
lärdom som vid ett senare tillfälle används vid en undersökning av verkligheten. Till 
grund finns det en viss förståelse för datainsamlingen och med denna typ av 
vetenskaplig ansats kan teorin ändras under arbetets gång. Det är på det här sättet som 
möjligheten till att skapa en teori finns och för att komma underfund med nya 
kunskaper. (Saunders, 2003) Syftet med studien är att få en ökad förståelse för de nya 
amorteringskraven samt att undersöka vilka strategier banken kan komma att använda 
sig av vid förändringar inom organiseringen. Därmed anses abduktion passas bäst in 
för denna studie. Utifrån de olika teorierna och intervjuerna skapas nya kunskaper för 
att sedan komma fram till resultatet. Kontinuerligt ska arbetet förbättras och utvecklas 
och det abduktiva passar även in för studien då, till skillnad från induktion och 
deduktion, den inte begränsar sig. Det är möjligt att växla mellan den teoretiska delen 
och den empiriska, samt att gå tillbaka i studien för att justera om det skulle behövas. 
På grund av den tidsbegränsningen som råder för denna studie är det bra att ha 
möjligheten att växla mellan teorin och empirin, det är för att kunna utveckla och få 
delarna att växa fram för att därmed bidra till en bättre förståelse för ämnet.  
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2.2 Val av metod 

2.2.1 Kvalitativ undersökning 
	  
En kvalitativ studie har ett tydande synsätt och är mer inriktad på ord än siffror 
(Bryman, Alan; Bell, Emma, 2011, s. 386). Eftersom denna studies syfte är att skapa 
en fördjupad förståelse är kvalitativ undersökning metoden som använts under 
arbetets gång. Syftet är att skapa kunskap utifrån den beskrivning som finns och förstå 
hur amorteringskraven kan komma att påverka banken. Intervjuer är kännetecknande 
för en kvalitativ studie, i både semi- och ostrukturerad intervjuform (Bryman, Alan; 
Bell, Emma, 2011, s. 467). 
 
Den typ av intervju som har valts är semistruktuerad intervju med Nordea. Varför 
denna sorts intervju är att föredra är för att det finns ett tydligt fokus på vad som ska 
undersökas. I den här studien ska det centrala vara hur amorteringskraven kommer att 
påverka Nordea. En intervju som denna ger en bra möjlighet för den som ska 
intervjua att kunna förbereda sig i förväg. Intervjuerna kommer att genomföras genom 
att träffa respondenterna personligen. Detta kan ge en mer djupgående dialog inom 
ämnet samt att motfrågor kommer att kunna ställas. Det som även är positivt är att om 
det är något i efterhand som behöver kompletteras kan det göras per epost eller telefon 
(Bryman, Alan; Bell, Emma, 2011, s. 475). 
 
Denna metod används då information granskas och analyseras med hjälp av de 
teorierna och begreppen som beskrivs och nämns i studien. Forskaren intervjuar eller 
besöker olika verksamheter för att få fram hur en given situation tolkas av olika 
människor. (Saunders, 2003) Då denna studie också avser att intervjua två personer på 
Nordea och utifrån deras perspektiv tyda och skapa förståelse för amorteringskraven 
och för hur genomförandet av förändringar sker inom organisationen.  
 

2.2.2 Operationalisering 

Utifrån frågeställningen ”Hur kommer bankens organisering påverkas om 
amorteringskrav skulle införas och hur skulle genomförandet av eventuella 
förändringar ske?” har det tagits fram en teoretisk referensram. För att besvara 
frågeställningen utifrån teorin har det även valts ett antal intervjufrågor för att få fram 
en konkret och mätbart resultat. Första delen av intervjufrågorna handlar om 
amortering i allmänhet för att ta reda på hur banken ser på detta. Därefter fortsätter 
intervjun med frågor om bankverksamheten för att få fram hur Nordea förhåller sig 
till marknadsrisker. Den tredje delen handlar om förändringar kring organisationen för 
att få ett perspektiv för hur respondenterna tror att det kan bli om amorteringskraven 
införs.  

Med dessa intervjufrågor ska det centrala i den här studien försöka fångas in. Den 
teoretiska delen har varit en vägledning i utformningen av frågorna som ska vara så 
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heltäckande som möjligt. Utgångspunkten för denna är under teoriavsnittet 3.2.1 
”Planerad förändringsprocess”. Denna teori innebär att vissa marknader kräver en 
förändring i syfte att uppnå ett nytt mål och förändras därefter.  

2.2.3 Urval av respondenter 
	  
Kontakt med Nordea togs i ett tidigt skede för att se om möjligheten till personliga 
intervjuer fanns. På banken bestämdes en personlig intervju med Michael Skytt som 
är bankens bolånechef och sitter även med i bolånekommitten i Bankföreningen. 
Andra intervjun var med Lena Landberg som är kontorschef på Nordea i Södertälje. 
Landberg har varit kontorschef sedan år 2012 och har tidigare arbetat som personlig 
rådgivare i åtta år. 
  
För att uppnå syftet med studien valdes ett målinriktat urval, det vill säga ett 
strategiskt urval där respondenterna är relevanta för den frågeställningen som ska 
besvaras (Bryman, Alan; Bell, Emma, 2011, s. 206). För denna studie valdes 
respondenter med mycket erfarenhet inom området som ha arbetat på banken under en 
längre tid. Därmed valdes de specifika respondenterna i studien. 
 

2.3 Datainsamling  
	  
Med sekundärdata menas den data som redan finns insamlad (Bryman, Alan; Bell, 
Emma, 2011, s. 312). Det har lagts vikt på att söka efter de artiklar och litteratur som 
berört ämnet. Det innebär den data som skrivits kring amortering, 
organisationsförändringar och som tidigare publicerats. Då amorteringskraven är ett 
nytt fenomen i Sverige har det inte skrivits någon litteratur om detta direkt. 
Amorteringskrav finns i andra länder men det är inget som berör just Sverige. Detta är 
för att få en bra grund som är relevant för studien.  
 
Vid insamlandet av den sekundära datan har databaserna Discovery, Google Scholar, 
Diva samt ABI/INFORM Global använts. Dessa hittas genom högskolebibliotekets 
databaser. De sökord som använts vid letandet av teori har varit ”amortize”, ”housing 
loan”, ”organizational change” och ”organization strategies”. Andra webbsidor som 
har varit väsentliga för studiens uppbyggnad samt annan litteratur har även använts. 
	  
Primärdata innebär den data som forskaren samlat in (Bryman, Alan; Bell, Emma, 
2011, s. 314). Denna data har presenterats genom två personliga intervjuer med 
bolånechefen Michael Skytt och kontorschefen Lena Landberg i Södertälje på 
Nordea. Intervjuerna var väl förberedda och tillåtelse att spela in dessa gjorde att inget 
väsentligt missades. Detta är för att öka den empiriska trovärdigheten i studien. 
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2.4 Validitet 
	  
Validitet innebär att mäta det väsentliga i det som ska undersökas. (Paulsson & 
Björklund, 2003, s. 59). Samt följa upp om det som är avsett att mätas stämmer 
överens med resultatet. Genom intervjuerna framförs bästa möjliga resultat för att 
kunna besvara frågeställningen. För att undvika att studiens resultat blir slumpmässigt 
och för att öka validiteten skickades intervjufrågorna i förväg till respondenterna. På 
så sätt kan de tänka och förbereda sina svar. Utifrån de personliga intervjuerna har 
närhet till fenomenet som studeras uppnåtts och fått fram det som är väsentligt för 
undersökningen. För att uppnå hög validitet krävs det att lämpliga frågor ställs till rätt 
person. Detta har åstadkommits genom att intervjua två personer inom organisationen 
med chefstjänster och mycket erfarenhet. 
 

2.5 Reliabilitet 
	  
Reliabilitet är ett mätinstrument som mäter graden av trovärdighet. Det berör frågan 
om resultaten från undersökningen blir detsamma om undersökningen skulle göras på 
nytt. Ett sätt att öka reliabiliteten är att exempelvis använda kontrollfrågor i intervjuer, 
där synvinklarna blir undersökta ännu en gång. (Paulsson & Björklund, 2003, s. 60) 
 
Intervjufrågorna skickades i förväg till respondenterna för att de skulle förbereda sina 
svar. En av gruppmedlemmarna fick i uppgift att ställa frågorna och kommunicera, 
den andra skrev ner svaren. Tillåtelse att spela in intervjuerna ledde till att 
reliabiliteten i undersökningen ökade. Reliabiliteten ökar genom att kunna kontrollera 
att inget är uteslutet om intervjuerna spelas in (Bryman, Alan; Bell, Emma, 2011, ss. 
41-43). Även följdfrågor ställdes till respondenterna för att förstå på en djupare nivå 
kring deras svar.  
	  

2.6 Objektivitet 
	  
Genom att klargöra och ge skäl för de olika val som har framkommit i studien ges en 
möjlighet till läsarna att själva bilda en egen uppfattning om studiens resultat, vilket 
gör att studiens objektivitet ökar (Bryman, Alan; Bell, Emma, 2011, s. 21). Under 
studiens gång har det objektiva varit ett fokus för att få en så verklig bild av studien 
som möjligt. För att öka objektiviteten har det valts bort så mycket subjektivitet som 
det bara gått. Detta har skett genom att formulera intervjufrågorna på ett neutralt sätt. 
Då öppna frågor valdes och att ha varit pålästa om ämnet har det skapats ett 
förtroende för respondenterna. Det som tros ha ökat objektiviteten genom studiens 
gång är att intervjua en bank för att få en grundlig och generell syn inom ämnet 
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2.7 Metodanalys  
	  
När det kommer till insamlingen av primärdata kan en intervju med en till bank ha 
gett en bredare bild av hur amorteringskraven kan komma att påverka bankerna. Det 
hade troligtvis blivit en djupare diskussion kring förslaget då det kan påverka 
bankerna på olika sätt. Däremot kan endast en bank ge en grundlig syn inom ämnet 
vilket motverkat det ovan. Det är inte någon jämförande studie och därför har det 
räckt med en bank. 
 
Då det är personliga intervjuer som genomförts och inga liknande krav har funnits 
tidigare blir det lätt att respondenternas egen tro om hur det kan påverka Nordea och 
dess organisering tillkommer. För att kunna behålla den objektiva bedömningen under 
studiens gång har motiv till de val som görs i studien tydliggjorts. Tanken med 
studien är inte att jämföra olika banker utan att dra en generell slutsats om vad som 
skulle kunna hända.  
	  

2.8 Analysmodell  
 
Anledningen till att införa amorteringskraven är att få ner de svenska hushållens 
skuldsättning genom att amortera. Detta är för att de ska kunna tåla ekonomiska 
svängningar. Det som blir ett frågetecken är då hur banken kommer reagera på detta 
ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Utifrån studiens frågeställning och syfte har en 
analysmodell valts användas som en utgångspunkt för analysen. Denna är planerad 
förändringsprocess, vilken är nämnd ovan. Den innebär att om en marknad kräver en 
ny förändring i syfte att uppnå ett nytt mål måste organisationer förändras därefter. 
Först handlar det om hur det ser ut idag, om det föreligger ett förändringsbehov, i det 
här fallet om svenska hushållen är för skuldsatta. Då behövs en åtgärd för att komma 
dit. Vid genomförandet av detta kan det uppstå problem för både hushållen samt 
banken. Det som är intressant är hur banken ska hantera dessa problem och om det 
kan uppstå några förändringar. Figur 1 kommer att bli studiens utgångspunkt som 
illustrerar hur frågeställningen ska besvaras.  
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3. Teoretisk referensram 
	  
I teoriavsnittet presenteras tidigare studier och rapporter kring frågeställningen. Då 
amorteringskraven inte gått igenom än bygger denna studie på antaganden och 
presumtiva förutsägelser om framtiden. 
 
För att kunna undersöka detta problem lite mer noggrant har det valts att ta med 
endast en bank, Nordea. Amorteringskrav har inte funnits tidigare och därmed blir det 
svårt att se hur banken har reagerat tidigare. Förslagen blir därför ett helt nytt 
fenomen. Med hjälp av studier kring amortering och förändringar inom en 
organisation har en utgångspunkt använts med kunskap för att veta vilken fakta som 
är relevant för studien.  

3.1 Teori om förändring 

3.1.1 Livscykelteori  
 
Franco Modigliani skrev en teori om spenderande i början av år 1950, tillsammans 
med sin elev Richard Brumberg, om vilka intelligenta val människor gör och hur 
mycket de vill spendera baserat på hur mycket tillgångar som finns tillgängligt vid 
olika perioder under sin livstid (Deaton, 2015). Enligt livscykelteorin förändras en 
persons inkomst och konsumtion olika från individ till individ och varierar under 
livscykeln. Vanligtvis går en person igenom tre faser där investeringar sker utifrån 
variabler som riskbenägenhet, ålder, behov och framtidsplaner. När det gäller 
investeringar har individen olika mål. Det finns de som är nödvändiga, till exempel 
som att ha någonstans att bo. Dessa mål är av stor betydelse och riskbenägenheten blir 
därför låg. Privatpersonens tillgångar bestäms även utifrån riskbenägenhet och 
tidsperspektiv. Denna teori menas då att en individ försöker uppnå en jämn 
konsumtion genom livet för att i sista skedet inte ha några skulder eller tillgångar. De 
tre faser som en person går igenom är ackumuleringsfasen, konsolideringsfasen och 
spenderings- och gåvofasen.  
Ackumuleringsfasen börjar vid en individs yrkeskarriär och sträcker sig till mitten av 
den. Under fasen försöker privatpersonen spara tillgångar för att täcka direkta behov 
som exempelvis till en kontantinsats. Första bostadsköpet blir till verklighet och 
privatpersonen är högt belånad.  Inkomsten bör då täcka räntebetalning och 
amortering. Kolideringsfasen innebär mittpunkten i privatpersonens karriär, då ska 
även skulden börjas betala tillbaka. Då är oftast inkomsten större än konsumtionen.  
Spenderings- och gåvofasen är när de tillgångar privatpersonen har spenderas. (Reilly, 
2012) 
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3.2 Organiseringsförändring  

3.2.1 Planerad förändringsprocess 

Då vissa marknader kräver en förändring i syfte att uppnå ett nytt mål förändras 
därefter organisationer, vilket kallas för planerad förändring. Att det föreligger ett 
förändringsbehov utgörs av vissa förutsättningar, varav de viktigaste är internationell. 
Med detta menas att det förekommer vissa särskilda syften, intentioner eller mål 
bakomliggande för de förändringar som ska genomföras. En analys av situationen 
som finns har gjorts och dragit slutsatsen att det inte är tillräckligt bra. Det kan finnas 
fler resurser och möjligheter att utnyttja, samt att komma fram till olika lösningar för 
att bemöta de problem som finns och vidta de åtgärder som krävs. Då åtgärderna 
verkställts görs en bedömning av utfallet om det motsvarat förväntningarna. 
(Jacobsen, 2012, ss. 36-37) 

Egenkonstruerad 

Figur 1 - (Jacobsen, 2012, s. 36) 

Figuren visar att förändringen föreligger utifrån ett förändringsbehov. En analys av de 
problem som finns görs och vilka åtgärder som ska genomföras. En strategi bör 
utformas och slutligen görs en utvärdering om förändringarna gjorde någon skillnad 
innan förändringen genomfördes. (Jacobsen, 2012, ss. 36-37) 

I fas 1 uppmärksammas det, inom eller utanför organisationen, att det krävs en 
förändring utifrån att vissa målgrupper kan förändra sitt beteende. En analys 
genomförs om vad det faktiska problemet är och vad som får detta problem att uppstå. 
För att undersöka detta används olika metoder som exempelvis ett frågeformulär, 
fokusgrupper, intervjuer eller åtgärder som görs av forskare eller konsulter. I andra 
fasen formas lösningarna och utvecklar målsättningar för att tydliggöra hur problemen 
ska hanteras. I lösningsfasen framställs även mer specifika lösningar, det vill säga mer 
konkret hur organisationen ska gå tillväga. I tredje fasen börjar en plan utformas för 
hur förändringen ska ske. I planen ingår en tidsplan, vilka aktiviteter som ska 
användas och vilka personer som ansvarar för detta. Med hjälp av arbetsgrupper eller 
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specialister som ger råd och utbildar, genomförs aktiviteterna. I den sista fasen 
genomgår organisationen en evaluering där lösningarna som verkställts har löst 
problemen. Om förändringen visar sig vara framgångsrik gäller det att stabilisera det 
nya tillståndet. (Jacobsen, 2012, ss. 36-37) 

3.2.2 Fokus på förändring  

Planerade organisationsförändringar syftar i många fall till att göra ett bättre resultat. 
Ett sätt att göra detta på är att ändra arbetsuppgifterna, genom att till exempel göra om 
tjänsten som erbjuds eller produkten som organisationen säljer. Sådana förändringar 
oftast är strategiska då nya tjänster eller produkter börjar producerar som 
organisationen ska marknadsföra. På så sätt kommer organisationen lämna en gammal 
marknad och ta sig in på en ny. Det går även att göra mindre justeringar av befintliga 
produkter, tjänster och marknader för att undvika dramatiska förändringar. 
Förändringar i beteenden kan även vara nödvändigt. För att få ett bra resultat måste 
beteendet hos de som arbetar inom organisationen förändras. Om dessa arbetar för 
organisationens mål ger det kunder det de förväntar sig samt för att minska 
motstånden mot förändringar. (Jacobsen, 2012, ss. 70-72)  

(Jacobsen, 2012, s. 72) 

3.2.3 Strategiska förändringar 

Genom att en organisation genomför en produkt- eller tjänsteinnovation sker 
förändringar. Med andra ord innebär det att organisationen kommer fram med en ny 
produkt eller tjänst att erbjuda. En förändring som denna kan ske även om 
organisationen introducerar sig på en ny marknad med en känd produkt. Dessa 
förändringar kallas för strategiska förändringar. Ändringar på produkt- och 
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marknadssidan kan sammanställas i en matris. (Jacobsen, 2012, s. 84)   

Egenkonstruerad 

Figur 2 - (Jacobsen, 2012, s. 84) 

Om en förändring ökar i omfattning rör organisationen sig mot den nedre högre rutan 
i matrisen. Om det är fallet kommer organisationen genomgå en omorientering. Att 
presentera nya produkter/tjänster för nya marknader innebär även genomgripande 
förändringar. Det ställs stora krav på organisationen när det gäller bland annat 
teknologin, kunskap och i vissa fall bemanning. Befinner sig organisationen på en 
redan existerande marknad med befintliga produkter/tjänster betyder det inte 
nödvändigtvis att det inte sker förändringar. Det handlar om en pågående process där 
det är väsentligt att förbättra och utveckla det som redan finns. (Jacobsen, 2012, s. 85) 

3.2.4 Lewins trestegsmodell 
 
Lewins trestegsmodell är en klassisk förändringsprocessmodell som innebär att 
tidigare inlärningar ska förkastas och bytas ut mot nya. Den består av tre steg.  
 
Steg 1 – Upptiningssteget baserar sig på att tidigare lärdomar och kulturell påverkan. 
En förändring kräver nya resurser eller ta bort någon av de redan befintliga faktorerna 
som främjar och stödjer det beteende som finns.  Det gäller att få det tidigare 
tankesättet att ses som felaktigt då ett nytt mål måste uppnås för att skapa positiva 
förändringar. Motstånd kan uppstå då lärdomen om nya sätt kan vara annorlunda med 
vad som tidigare var accepterat.  
 
Steg 2 – Förflyttningen är det steget där det är nödvändigt att specificera vad det är 
som kräver en förändring. Det som även krävs är att se det gap som finns mellan det 
befintliga och det som skall komma, men utfallet av förändringen kan vara oklar. Det 
nya sättet att tänka och agera på ska fastställas och på så sätt minskar motståndet.  
 
Steg 3 – Frysning är när det nya sättet att tänka och agera på ska fastställas och på så 
sätt minskar motståndet. De nya beteenden blir allt vanligare och innebär att utveckla 
en ny bild av situationen.  
 
De existerande beteendena är etablerade och låsta att organisationen behöver hjälp att 
påbörja förändringen att de inte själva börjar agera. Modellen baseras även på att det 
inte räcker med ett nytt tänkande och agerande utan om förändringen inte fastslås 
finns risken att människan återgår till sitt gamla beteende. (Forslund, 2013, ss. 329-
330) 
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3.2.5 SWOT-analys 
	  
SWOT står för, Strengths som är en organisations interna starka sidor, det kan vara 
knutet till teknologi, mänskliga resurser, interna och finansiella förhållanden.  
Weaknesses är de svagheter som kan råda inom organisationen som exempelvis 
gammal teknologi eller utrustning, koordinationsproblem eller bristande kompetens.  
Opportunities innebär de externa möjligheterna som bland annat nya regleringar som 
leder till nya möjligheter eller framväxande marknader.  
Threats betyder de externa hoten som är knutna till nya konkurrenter, ny teknologi 
eller nya regleringar som kan hota organisationen. (Jacobsen, 2012, s. 182)  
	  
 
Det är vanligt att en organisation använder sig av en SWOT-analys, det vill säga 
analysera sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Möjligheter och hot är 
kopplade till en extern analys av organisationens konkurrenter, marknader, olika 
myndigheter med flera. Styrkor och svagheter är i sin tur kopplade med en intern 
analys av organisationens starka och svaga sidor. Denna analys medför en inblick om 
det föreligger ett behov av förändring inom organisationen. Om det är fallet uppmanas 
organisationen till att avsätta resurser och tid om en förändring ska ske. (Jacobsen, 
2012, s. 37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Figur 3 (investigations, 2015) 
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3.2.6 Tidsperspektivet 
	  
En central faktor vid förändringar är tid. Om en förändring ska ske måste även en 
tidsdimension föras in i förändringsprocessen då denna kan vara avgörande. 
(Jacobsen, 2012, s. 22) Först måste det påpekas att delar i en organisation kan 
förändras i olika takter. Det finns informella förhållanden som växer fram av en följd 
till samspelet mellan människor inom organisationen. Kulturen är även ett agerande 
som inte kan förändras snabbt. Det är en lärandeprocess som innefattar flera steg som 
nya beteenden och normer. Denna sorts förändring tar tid och är under ett längre 
tidsperspektiv. De formella förhållandena är däremot struktur, strategi och system. 
Dessa kan förändras snabbare, till exempel på bara några timmar. Finns en strategi 
leder det till omformning av system. (Jacobsen, 2012, ss. 132-133) 
 

3.3 Finansinspektionen 
 
Finansinspektionens uppgift är att bidra till att göra det finansiella systemet stabilt och 
vaka över företagen på finansmarknaden. Detta görs genom att granska att företagen 
har ett bra skydd för samhällets konsumenter samt att det finns välfungerande 
marknader som ser till företagens och hushållens finansiella behov. 
(Finansinspektionen, Vårt uppdrag, 2015) Deras uppgift är även att ge konsumenter 
upplysning om de finansiella tjänster som finns tillgängliga och ge skydd för deras 
fodringar samt tillgångar. (Finansinspektionen, Verksamhet, 2015) 
 

3.4 Amorteringens påverkan på hushållen  

Antalet ansökta bolån har under senare år har ökat och ju högre belåningsgraden är för 
ett hushåll, bank eller ett företag, desto mer utsatt och känslig blir det. Om ekonomin 
skulle drabbas av en lågkonjunktur igen skulle förlusterna vara stora. Det har tidigare 
visat sig att en plötslig ökning av skulder kan leda till svåra finanskriser. Det blir svårt 
för både hushållen och ekonomin att återhämta sig om skulderna är höga redan innan 
krisen. För att de svenska hushållen då ska klara denna kris kommer de istället att 
betala för att försöka bli skuldsanerade. Förutom att en hög belåningsgrad är en risk 
för hushållen är det självfallet en risk för samhällsekonomin. (bostadskreditnämnd, 
2015) De låga räntorna har fört med sig stigande bostadspriser och i sin tur leder det 
till ökad skuldsättningsgrad hos kunderna. (Case & Shiller, 2003) Ingen kan 
säkerställa att räntorna förblir låga, att bostadspriserna fortsätter stiga eller att 
hushållen kan behålla sina jobb. (bostadskreditnämnd, 2015) Drömmen om att äga en 
bostad kan innebära en instabil och omöjlig skuldsättning. (Jarvis, 2008, ss. 213-231) 

Majoriteten av de hushåll som har ett bolån har även bostaden som säkerhet. 
Nackdelen är då att bankens tillgångar minskar i värde om bostadspriserna sjunker. 
Husprisfall förekommer oftast i samband med lågkonjunkturer. I en lågkonjunktur 
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uppstår arbetslöshet och låntagarna som har en hög belåningsgrad får svårt att betala 
tillbaka sin skuld. (bostadskreditnämnd, 2015) Hela förhållandet mellan låntagare och 
långivare bygger på att amortera lånet, alltså betala tillbaka hela skulden. (Dohling, 
2007, s. 193)  

Låntagarens betalningsförmåga beror helt och hållet på utvecklingen av individens 
inkomst och även de levnadskostnader denne har (Dohling, 2007). Om hushållet 
däremot inte skulle amortera ökar istället likviditeten, konsumtions- och 
investeringsmöjligheterna skulle bli större. Det spenderas eller investeras för mer 
avkastning. Risken stiger dock vid bostadsprisfall och stigande räntor (Amromin, 
2006). Det finns indikationer på att låntagare inte tänker långsiktigt när det kommer 
till förändrade räntor. (García, 2013), (Hannsgen, 2007) 

3.5 Risker för bankverksamheten 

3.5.1 Marknadsrisk 
 
Denna typ av risk är beroende av händelser i världen, räntor, tillgången på kapital och 
konjunktursvängningar. Dessa faktorer kan påverka utbud och efterfrågan på både 
negativa och positiva sätt som kan förändra ett företags ekonomi. (Dokumera, 2015) 
Stora prisförändringar och finansiella kriser kan utan förvarning uppstå. Bankerna 
berörs av sådana förändringar på marknaden då tillgångarna och skulderna påverkas.  
Därmed behöver bankerna ett fungerande system för att hantera dessa så kallade 
marknadsrisker då de på kort tid riskerar att förlora stora värden. Den mest utvecklade 
riskhanteringen är hantering av marknadsrisk. Bankerna kan även styra, kontrollera 
och mäta riskerna som kan uppstå. Hur detta görs är upp till varje bank. (Riksbanken, 
2015) 
 
3.5.2 Kreditrisk 
 
En låntagares oförmåga att betala tillbaka ett lån eller uppfylla ett avtals villkor utgör 
en risk för förlust av det ursprungliga kapitalbeloppet eller av en ekonomisk belöning. 
Denna risk uppkommer när låntagaren förväntar sig kunna använda sina framtida 
kassaflöden för att kunna betala av lånet. Hur stora kreditrisken är bedöms utifrån 
låntagarens fullständiga förmåga att kunna betala tillbaka lånet. Bedömningen 
innefattar bland annat inkomsten och vilka säkerheter som finns. Ju högre en 
kreditrisk anses vara desto högre ränta kommer långivaren begära för att låna ut 
kapitalet. (investopedia, 2015) 
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3.5.3 Lågkonjunktur 

En lågkonjunktur kan uppstå om efterfrågan på varor och tjänster är betydligt mindre 
än vad som produceras i en ekonomi. Vilket i sin tur kan komma att leda till att 
företagen tvingas dra ner på produktionen och därmed säga upp arbetskraft. 
Arbetslösheten ökar och konsumtionen minskar ännu mer än tidigare. Nyinvestering 
kommer inte längre vara möjligt. (e-conomic, 2015) Tack vare stora lågkonjunkturer, 
som ”Den Stora depressionen” som uppstod i och med börskraschen år 1929 i USA, 
har förtroendet för bankerna minskat (Finanshistoria, 2015). 
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4. Empiri  
	  
I empirikapitlet presenteras den relevanta informationen som framkom under de 
intervjuerna som genomförts. Det presenteras även en kort beskrivning av banken 
som respondenterna representerar. De personer vi intervjuat har en central position 
inom storbanken.  
 

4.1 Företagspresentation, Nordea 
 
Nordea har sedan 1820-talet och framåt omfattat omkring 300 banker. Genom 
sammanslagningar minskade antalet banker från 300 till totalt 80 banker under 1970-
talet och därefter till 30 banker under 1980-talet. Under 1990-talet bildade fyra 
storbanker koncernen Nordea. Dessa var Nordbanken i Sverige, Merita Bank i 
Finland, Unibank i Danmark och Christiania Bank og Kreditkasse i Norge. Sedan år 
2001 har verksamheten bedrivits under namnet Nordea och varumärket spred sig i 
Europa till länder som Lettland, Ryssland, Polen med flera. Bankerna som bildade 
Nordea delade visionen att bli en av de ledande finanskoncernerna i Norden vilket 
storbanken blev. Nordea är nu en av de större bankerna i norra Europa med cirka 11 
miljoner kunder i Norden och de europeiska marknaderna. (Nordea idag, 2015) 
 

4.1.1 Intervju med Michael Skytt, bolånechef på Nordea   
	  

4.1.1.1 Bankverksamhet 
	  
Det har visat sig att antalet bolån ökat har Nordea alltid arbetat för att få en sund 
amorteringskultur inom organisationen och fortsätter än idag att utveckla och stärka 
detta beteende hos sina kunder. Det är viktigt för alla som har en bostadsbelåning som 
överstiger 70 procent att börja amortera direkt. Att det blir en vana hos kunderna är 
väsentligt för att skapa sig ett eget kapital i sitt boende och bli mindre känslig för 
prisförändringar på marknaden. Enligt bankens vision bör amortering komma 
naturligt för kunderna oavsett om det blir ett krav eller inte. Diskussioner kring 
amortering har länge pågått inom organisationen och därmed har vanan för att 
amortera sakta men säkert präglats in hos kunderna. Nordea har kommit en lång bit på 
väg men det är fortfarande en stor del av kunderna som måste börja amortera. 
 
Att Nordea länge har arbetat med att få en sund amorteringskultur inom 
organisationen och försökt stärka denna har gett resultat. Banken fortsätter med att 
arbeta enligt rekommendationer från Bankföreningen och inväntar hur 
Finansinspektionen kommer att agera när det kommer till amorteringskraven. Under 
varje möte med en rådgivare diskuteras det med kunden om amorteringen och vikten 
av att amortera. Det görs därefter en individuell amorteringsplan beroende på hur det 
ser ut för varje kund i sitt rådande stadie i livet. Amortering kan ses som ett sparande i 
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bostaden och därför är det viktigt att ha annat sparande också. Detta för att allt inte 
ska ligga i samma tillgångsslag. Ett sparande bör alltid vara diversifierat. Det har visat 
sig att många av kunderna sparar i värdepapper, men mycket av de pengar som 
hushållen har över varje månad går förmodligen till konsumtion och för de personer 
som bor i småhus går en hel del pengar till löpande underhåll av bostaden. 
 
Marknadsrisker hanteras på så sätt genom att avsätta kapital för bolånen. Det finns en 
modell om hur dessa risker beräknas som görs av banken för att sedan få ett 
godkännande av Finansinspektionen. När riskerna mäts bestäms därefter hur de ska 
hanteras.  
 

4.1.1.2 Livscykelteori 
 
När yngre personer ska köpa sin första bostad alternativt äldre människor som vill 
flytta till ett annat boende kan det innebära att de inte har råd med de eventuella 
amorteringskraven. När en privatperson ansöker om ett bolån görs en boendekalkyl 
för att se om den blivande låntagaren klarar av sin boendekostnad. Kalkylen innefattar 
även en marginal för eventuell ränteökning och andra ekonomiska störningar. Detta 
innebär i sin tur att om bostadsköparna klarar av Nordeas kreditbedömning ska dessa 
personer också klara av att amortera, detta gäller alla som ansöker om ett bolån. Sedan 
finns det naturligtvis kunder som kan få problem med att amortera på grund av 
arbetslöshet eller av annan anledning. Den personen måste då ta kontakt med banken 
om hur problemet ska lösas och om det är av tillfällig art kan den arbetslöse få 
amorteringsfrihet under en kort period. Skulle det visa sig att situationen bedöms vara 
en långvarig och svårare situation kommer det att uppstå en diskussion med kunden 
om att påbörja en försäljning av bostaden. Många har haft möjligheten till ett 
amorteringsfritt lån. Dock är inte dessa för vem som helst. Den typen av lån är främst 
för de som har en låg belåningsgrad. 
 
Om amorteringskraven skulle införas kan det tänkas att yngre och äldre människor 
inte har samma möjlighet till att få ett bolån som tidigare. Det har visat sig att det är 
medelåldersmänniskor som har kapital till att investera i bostäder. När ungdomar, 
exempelvis studenter, ska köpa sitt första boende händer det att föräldrarna står med 
som medsökande eller hjälper till med kontantinsatsen. Anledningen till det är att 
unga personer inte alltid vill lägga sitt sparande på sådana kostnader. Om de planerar 
på att flytta hemifrån men fortfarande vill spendera pengar på annat som exempelvis 
att resa jorden runt bör de inte köpa en bostad i det skedet i deras liv. Det har även 
visat sig att pensionärer brukar minska på sin bostadsyta. Därmed uppnår de en lägre 
bostadskostnad fastän de blir tvungna att ansöka om ett nytt lån och måste börja 
amortera. 
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4.1.1.3 Organisationsförändring 
	  
Sannolikheten att en ny marknad skulle uppstå är minimal då banken redan i 
dagsläget kräver att alla som har ett bolån ska amortera. Behovet av att ansöka om ett 
bolån och köpa en bostad tros inte minska i och med införandet om 
amorteringskraven. Enligt Michael Skytt har amorteringskulturen kommit för att 
stanna. Finansinspektionen har analyserat situationen i Sverige och anser att alla 
hushåll måste amortera för att kunna minska landets skuldsättning och öka 
motstånden mot förändrad ekonomi. Om amorteringskraven införs blir det inte någon 
större förändring för många av kunderna, det kan sägas att genomförandet av denna 
åtgärd skedde för länge sedan på Nordea vilket leder till att det inte blir någon 
överraskning för kunderna. Det kommer alltid att finnas kunder som har andra åsikter 
kring amorteringskraven än vad banken har. Det gäller att rådgivaren i sådana 
situationer att förklarar för kunderna vikten av att amortera när de besöker ett kontor 
för rådgivning angående bolån. 
 
Förslagen om amorteringskraven som nyligen drogs tillbaka av Finansinspektionen 
skulle framförallt beröra de hushåll med en belåning under 70 procent som tagit ett 
tilläggslån eller ansökt om ett nytt lån. Detta innebär att de som har en belåning över 
70 procent måste amortera med minst två procent varje år tills det blir 70 procent. 
Därefter räcker det med en amortering på minst en procent varje år tills lånet hamnar 
på 50 procent. Som tidigare nämnt får alla kunder redan en individuell 
amorteringsplan vilket har lett till att vanan redan finns hos de flesta kunderna. 
Därmed tror inte Skytt att ett nytt behov kommer uppstå. Om det däremot skulle göra 
det kan det krävas att vissa delar inom organisationen måste förändras. Redan idag 
kommuniceras det internt inom banken om att förmedla budskapet om hur viktigt det 
är med amortering till kunderna. Det gäller för vissa kunder att ändra tankesättet för 
att skapa positiva upplevelser och minska motståndet för förändringar. Tron är att 
banken kommer att vara kvar i sin befintliga marknad med nästan samma produkt 
som inte kommer att kräva större ändringar. 
 

4.1.2 Intervju med Lena Landberg, kontorschef på Nordea i Södertälje  
 

4.1.2.1 Bankverksamhet 
 
Enligt Landberg är det alltid bra att föra en dialog med kunden kring amortering. Om 
kunden tar ett lån ökar kostnaden för hela boendet och det är viktigt redan från början 
att veta vad det kommer att kosta för kunden. Vanan med att amortera blir av stor vikt 
när kostnaderna för boendet ökar. Samtidigt som det blir en kostnad är det även form 
av en värdeökning i boendet, på så sätt kan det ses som ett sparande. Många idag 
amorterar redan men för de som inte gör detta kan lära sig det beteendet genom att 
sätta utan medel på ett sparkonto eller liknande för att vänja sig vid kostnaden. 
Beroende på kundens totala ekonomi spenderas pengar på olika sätt. Det allra 
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vanligaste skulle nog vara att pengar som borde gå åt amortering istället går åt 
konsumtion. Det är många som sparar pengar i värdepapper som fonder eller aktier, 
men inte så många som banken skulle vilja. Med sparande klarar varje hushåll av de 
oförutsägbara störningar som kan uppstå. Det är svårt att förutspå hur marknaden 
kommer se ut den dagen bostaden ska säljas, det blir därmed lite svårt att ge råd om 
bostadsmarknaden. I storstäder tenderar fastigheter öka i värde och behovet för att 
köpa fastigheter finns alltid, men som nämnt tidigare är det ingen som vet hur 
framtiden ser ut. Räntorna idag är låga och bostadspriserna går upp. För de hushåll 
som har ett bolån med bostaden som säkerhet skulle leda till att bankens tillgångar 
minskar om bostadspriserna skulle komma att sjunka. 
 
Banken ser över sina placeringar och andra produkter dagligen för att kunna veta hur 
de ska hantera marknadsriskerna. I och med de tuffa kraven när det gäller att bevilja 
lån blir hanteringen av exempelvis konjunktursvängningar goda då beräkningen för 
varje hushåll förutsätter att de ska klara sådana risker. Att konjunktursvängningar 
skulle kunna påverka utbudet och efterfrågan på bostäder kan det ske. Dock som det 
ser ut idag är risken för att det ska hända oerhört liten. Däremot kan det som sagt 
uppstå oförutsedda prisförändringar eller en annan finansiell kris men då är Nordeas 
kunder förberedda ekonomiskt. Risken mäts internt för att på allra bästa sätt försöka 
minska den destruktiva effekten på organisationen. 
 

4.1.2.2 Livscykelteori 
 
Oavsett ålder har Nordea som bank alltid haft tuffa krav när det gäller bokalkylen. 
Exempelvis räknar banken en ränta på åtta procent oberoende på vad räntan är i 
dagsläget. Detta är för att kunden ska ha en marginal i sin buffert varje månad för att 
klara av oplanerade kostnader. För att få ett lån beviljat på Nordea måste kunden 
alltså klara av dessa förutsättningar. God kreditgivning måste råda hela tiden och 
främst hålla över en längre tid. Att ha en sund betalningsförmåga är en regel inom 
banken som tittas noga på i alla låneärenden. I nuläget finns inga konkreta undantag 
för hur exempelvis arbetslöshet, sjukdom eller dödsbo skulle hanteras. 
 
För unga kan det bli svårt att komma in på bostadsmarknaden. Detta kan bero på att 
deras ekonomi inte är tillräcklig för att kunna klara av bokalkylen och de 
amorteringskraven som dessa medför. Samma gäller för äldre människor som vill 
flytta till exempel från hus till lägenhet. För att kunna göra det måste de ansöka om ett 
nytt bolån och med deras försämrade ekonomi kan det vara ett hinder för dem. 
Majoriteten av de som har kapital är medelåldersmänniskor med en stabil inkomst 
som väljer att amortera. 
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4.1.2.3 Organisationsförändring 
 
Om amorteringskraven hade införts i år hade det troligtvis inte skett någon större 
förändring. Däremot kan banken aldrig veta hur hushållen skulle reagera vilket är och 
förblir en osäkerhet för organiseringen. De interna resurser och den kompetens som 
finns är nog för att förmedla hur viktigt det är att amortera till kunderna. Hoten är om 
kunderna inte skulle reagera som förutspått. Det är också ett hot om en stor 
ekonomisk kris skulle uppstå utan någon som helst förvarning. Tidsperspektivet är 
inte en stor faktor kring förändringen då kunderna länge har amorterat och det är 
redan en vana hos de flesta. Däremot kan det ta lite längre tid att förändra beteendet 
hos de som inte är vana vid att amortera. Därför är det viktigt för rådgivare att i ett 
tidigt skede förklara innebörden med amortering under sina kundmöten.  
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5. Analys 
	  
I detta kapitel kommer den insamlade empirin kopplas samman med den angivna 
teorin som har använts under studiens gång.  

 

5.1 Nordeas bankverksamhet  
	  
Finansinspektionens förslag till amorteringskrav har varit en bra lösning för att 
minska skuldsättningen i Sverige och stärka kundernas motstånd mot ekonomiska 
störningar (Skytt, 2015). Att ha en vana av att amortera är viktigt för både sparande 
och för att minska sina skulder. Antalet ansökta bolån har under de senaste åren ökat 
vilket har lett till höga belåningar på banken (bostadskreditnämnd, 2015). Nordea har 
alltid arbetat med att få en sund amorteringskultur på banken för att kunna se till att 
hushållens motståndskraft till exempelvis lågkonjunkturer skulle öka (Landberg, 
2015) (Skytt, 2015). Om kostnaderna för ett boende ökar är det bra att kunna 
amortera. Räntorna är i dagsläget låga och bostadspriserna är höga, däremot kan ingen 
veta hur framtiden kommer att utspela sig. Skulle Sverige drabbas av en 
lågkonjunktur kan konsekvenserna vara förödande för de som inte amorterar. 
(Landberg, 2015) 
 
En låntagares betalningsförmåga beror helt och hållet på hur dennes inkomst och 
levnadskostnader ser ut (Dohling, 2007). Oförmågan att betala tillbaka ett lån eller 
uppfylla ett avtals villkor utgör en kreditrisk för banken (investopedia, 2015). Det 
görs en individuell amorteringsplan utifrån en kunds inkomster och utgifter. Ett 
amorteringsfritt lån är endast för de kunder som har en låg belåningsgrad. För andra 
kunder ska amortering vara en del av hushållets utgifter. Skulle det visa sig att kunden 
har en oförmåga att kunna betala, det vill säga utgör en kreditrisk för banken, kan det 
vara aktuellt med amorteringsfrihet om det är kortsiktigt, eller en försäljning av 
bostaden kan krävas om det visar sig vara långsiktigt. (Landberg, 2015) (Skytt, 2015)  
 
Marknadsrisken är beroende av världshändelser, räntor, tillgång på kapital och 
konjunktursvängningar. Faktorerna kan påverka utbud och efterfrågan på ett negativt 
eller ett positivt sätt som i sin tur påverkar ett företags ekonomi. (Dokumera, 2015) 
Nordea har en modell som de använder sig av för att kunna räkna dessa risker för att 
därefter bestämma hur de ska hanteras. I dagsläget hanteras de på så sätt att kapital 
avsätts för bolånen. På grund av den nuvarande urbaniseringen är en lågkonjunktur 
inte ett troligt scenario. Det han menar är att utbud och efterfrågan på bostäder och 
bolån kommer därmed i nuläget att se likadana ut. Det kommer alltid finnas de som 
vill ansöka för ett bolån för att kunna köpa sig en bostad. Likaså om hushållet 
bestämmer sig för att sälja kommer det alltid finnas någon som vill köpa. (Skytt, 
2015) Banken ser ofta över placeringar och andra produkter internt för att veta hur 
marknadsriskerna ska hanteras. Detta är för att minska den destruktiva effekten på 
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organisationen. Fastän de nya amorteringskraven skulle införas blir hanteringen av 
marknadsrisker goda. För att Nordea ska kunna bevilja ett lån är en förutsättning att 
ett hushåll ska kunna klara av sådana risker. Att konjunktursvängningar kan påverka 
utbud och efterfrågan på bostäder kan hända men risken för att det kommer hända 
idag är oerhört liten. Oförutsedda prisförändringar och kostnader kan uppstå, men det 
ska alla kunder klara av då det räknas med i bokalkylen innan ett lån beviljas. 
(Landberg, 2015) 

5.2 Livscykelteori 
 
Livscykelteorin menar att en persons inkomst och konsumtion förändras från individ 
till individ och varierar under livets olika stadier (Reilly, 2012). Amorteringskrav 
skulle kunna leda till ökade kostnader för yngre och äldre människor om det jämförs 
med hur det var tidigare. Det är, enligt tidigare fall, medelåldersmänniskorna som har 
det kapital som behövs för att kunna investera i bostäder. (Landberg, 2015) När en 
person kommer till medelåldern går denne in i kolideringsfasen, vilket innebär att 
skulden ska börja betalas tillbaka och då är även inkomsten större än konsumtionen 
(Reilly, 2012). Om exempelvis ungdomar ska köpa sitt första boende händer det ofta 
att det är föräldrarna som hjälper till med kontantinsatsen eller står med på bolånet. 
Däremot bör de unga som vill flytta hemifrån bo kvar hemma om de känner att de 
fortfarande vill spendera pengar på annat som att resa. (Skytt, 2015) Då kan det vara 
för tidigt för de att köpa sitt första boende. Det kan jämföras med ackumuleringsfasen 
som innebär att en person försöker spara till exempelvis en kontantinsats som gör att 
köp av bostad kan förverkligas (Reilly, 2012). Det har visat sig att pensionärer ofta 
brukar minska på sin bostadsyta ju äldre de blir. De uppnår därmed en lägre kostnad 
varje månad oavsett amorteringskrav eller inte. Det kan bli så att dessa människor inte 
har råd med att köpa en bostad, men när en kund ansöker om ett bolån räknas det på 
om kunden skulle ha råd med ökade kostnader om det skulle uppstå. (Skytt, 
2015)Klarar en person av Nordeas kreditbedömning ska de med andra ord klara av att 
amortera. Exempelvis räknas det på en ränta på åtta procent oberoende på vad räntan 
är i dagsläget (Landberg, 2015). Det gäller oavsett ålder. (Skytt, 2015) Ofta är yngre 
personer och pensionärer i spenderings- och gåvofasen, vilket menas med att det är då 
deras tillgångar spenderas (Reilly, 2012).  
 
Enligt livscykelteorin förändras en persons inkomst och konsumtion olika från individ 
till individ och varierar under livscykeln (Deaton, 2015). Ungdomar kan få det svårt 
att komma in på bostadsmarknaden om amorteringskraven skulle införas. Det kan 
bero på att deras ekonomi inte är tillräcklig för att uppnå de krav banken kräver för att 
bevilja ett bolån och amorteringskraven som dessa medför. Detsamma gäller för 
pensionärer som vill köpa mindre och måste ansöka om ett nytt lån vilket kommer 
resultera i att de måste börja amortera. Deras försämrade ekonomi kan vara ett hinder. 
Det är medelåldersmänniskorna som har en stabil inkomst som väljer att amortera. 
Om unga och äldre inte kommer kunna få ett bolån kan det minska belåningen på 
banken. (Landberg, 2015) 
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5.3 Organisationsförändring 
	  
Vissa marknader kräver en förändring i syfte att uppnå ett nytt mål och organiseringen 
kan därefter förändras, detta kallas för planerad förändring. Första steget är att om det 
föreligger ett förändringsbehov i samhället eller inom eller utanför en organisation. En 
analys görs om vad problemet är. När förändringsbehovet är fastställt är andra steget 
att komma fram med åtgärder, lösningarna formas och målsättningar utvecklas för att 
tydliggöra hur problemen ska hanteras. Tredje fasen i den planerade 
förändringsprocessen är genomförandet av åtgärden. I det sista steget görs en 
evaluering för att undersöka om lösningarna har åtgärdat problemen. (Jacobsen, 2012) 
Finansinspektionen har analyserat situationen som råder i Sverige och anser att 
hushållet bör amortera mer för att minska landets skuldsättning och öka hushållens 
motstånd mot ekonomiska störningar. Detta leder i sin tur till att amorteringskraven 
har blivit ett förslag till en åtgärd. Det kan sägas att amorteringskraven blev en del av 
kundernas beteende för länge sedan då Nordea har strävat efter och arbetar ständigt 
med att få en sund amorteringskultur inom banken. Därmed kommer detta inte bli 
någon överraskning för kunderna om amorteringskraven införs. Förslagen om 
amorteringskraven som drogs tillbaka av Finansinspektionen skulle främst beröra de 
hushåll som har en belåning på 70 procent eller ansökt om ett nytt lån. På Nordea får 
alla kunder en individuell amorteringsplan vilket har lett till att kunderna redan har en 
vana av att amortera. (Skytt, 2015) Oavsett ålder har banken alltid haft tuffa krav i 
bokalkylen när kunder ansökt om bolån. Att ha en sund betalningsförmåga är en regel 
inom banken och tanken är att denna ska hålla under en längre tid. Nordea arbetar 
ständigt med denna regel och amorteringskraven tros därför inte medföra några 
oförutsedda konsekvenser. (Landberg, 2015)  
 
För att kunna uppnå målet att minska landets skuldsättning kan detta även göras på så 
sätt att arbetsuppgifterna inom organisationen förändras. Om en produkt eller tjänst 
ska förnyas kan organisationen lämna en marknad och ta sig in på en nytt istället. 
Även förändringar i beteendet hos kunder kan krävas. (Jacobsen, 2012, ss. 70-72) En 
diskussion har länge pågått kring amorteringskraven och banken har som tidigare 
nämnt alltid arbetat med vanan att amortera hos sina kunder. Sakta men säkert har den 
vanan präglats in i kundernas beteenden. Strävan efter en sund amorteringskultur har 
även gett resultat. Många amorterar redan idag men fler bör få in det beteende. Vid 
varje kundmöte med kunder ska rådgivaren förmedla vikten av att amortera till 
kunden. Arbetsuppgifterna för rådgivarna kan då komma att förändras på så sätt att 
kunden borde förstå varför denne ska amortera. Att det kan ses mer som ett sparande i 
bostaden än en kostnad. (Skytt, 2015) Det är viktigt att förmedla till kunden som 
ansöker om bolånet att kostnaden för boendet kommer att öka och därför är det allt 
viktigare att amortera. Det är en kostnad, men det kan ses mer som en värdeökning i 
boendet. (Landberg, 2015) 
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Strategiska förändringar för en organisation kan innebära att en förändring görs med 
något nytt inom organisationen. Om en organisation får en ny produkt kan den 
presenteras på en ny marknad, vilket kan ställa stora krav på teknologin och kunskap. 
Om organisationen befinner sig på en befintlig marknad med befintlig produkt 
behöver det inte innebära att det inte sker förändringar. (Jacobsen, 2012, ss. 84-85) 
Att Nordea skulle hamna på en ny marknad är minimal då banken sedan länge krävt 
att alla som har ett bolån ska amortera. Behovet av att ansöka om bolån för att kunna 
köpa en bostad tros inte minska om amorteringskraven skulle införas. Nordea tror att 
amorteringskulturen har kommit för att stanna. Produkten kommer därför vara 
densamma och det kommer vara samma marknad. Däremot kommer det alltid finnas 
personer som tycker annorlunda och det finns de som inte amorterar. Då gäller det att 
banken förklarar hur viktigt det är att amortera när en kund besöker ett kontor 
angående bolån och ändra dennes tankesätt. Skulle det vara så att ett nytt behov kan 
det krävas att vissa delar inom organisationen måste förändras. Det pratas redan inom 
banken hur viktigt det är att förmedla vikten av amortering till kunderna. Nordea är 
däremot en organisation som ständigt följer marknaden. (Skytt, 2015)  
 
Förändringar i beteenden kan även vara nödvändigt (Jacobsen, 2012). Ett sätt för de 
kunder som inte har vanan av att amortera kan lära sig genom att exempelvis sätta 
över medel på ett sparkonto eller liknande. På så sätt kan det liknas vid att amortera, 
det vill säga spara i boendet. Det är många som har pengar över varje månad som 
hellre spenderar på konsumtion. Det skulle i sådana fall att lägga de pengar på 
amortering eller investera i värdepapper, så som fonder eller aktier. Det är även något 
som bör förmedlas till kunderna. Större förändringar än så skulle nog inte ske, interna 
resurser och den kompetens som finns är nog för att förmedla till kunderna. Det gäller 
nu att förmedla till de kunder som inte amorterar och ändra deras beteende. 
(Landberg, 2015) 
 
Den klassiska förändringsprocessmodellen kallas för Lewins trestegsmodell som 
innebär att tidigare inlärningar ska förkastas och bytas ut mot nya. Steg ett innebär att 
få det tidigare tankesättet att ses som fel för att skapa ett nytt. Steg två är att 
specificera vad som kräver en förändring och fastställa det nya tankesättet. Sista 
steget är att frysa fast tankesättet och minska motståndet. (Forslund, 2013, ss. 329-
330) Nordea har kommit en lång väg när det gäller att informera hur viktigt det är 
med amortering, det finns dock fortfarande de kunder som måste börja. Det blir 
bankens rådgivare att förmedla till kunderna att pengar som går åt konsumtion istället 
bör läggas på exempelvis amortering. Det är viktigt att berätta vad som kan hända om 
Sverige skulle hamna i en ekonomisk kris. Detta kan då leda till att kunderna tänker 
om och därefter kan det nya tankesättet. När kunderna i sin tur förstår och har börjat 
amortera minskar det motståndet för denna förändring. Det kan bli så att det blir färre 
målgrupper som kommer kunna få ett bolån och samtidigt amortera. I och med kraven 
kan det bli att fokus kommer ligga på medelåldersmänniskor då det redan är de som i 
många gånger av alla fall amorterar. (Landberg, 2015) 
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SWOT-analys innebär att organisationen analyserar sina styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. (Jacobsen, 2012, s. 37) Banken har sedan länge lärt sina kunder 
att amortera, vilket är en av de största styrkorna Nordea har. Däremot vet ingen vad 
som kan hända i framtiden eller vad som hade inträffat om amorteringskraven hade 
införts. Det som även kan ses som en styrka är de resurser som banken har och den 
kunskap som medarbetarna innehar är nog för att kunna förmedla till kunderna varför 
det är viktigt med amortering och de centrala aspekterna i hela situationen. Det är 
många som inte begriper innebörden med amortering, därför blir det bankens uppgift 
att förmedla kunnandet kring avbetalning av ett lån. Möjligheten till att förmedla detta 
och få fler att amortera finns. Hur hushållen dock kan komma att reagera förblir en 
osäkerhet och kan ses som en svaghet. Det är endast om amorteringskraven införs 
som det kan göras en evaluering på hur hushållen kommer att reagera och hur det i sin 
tur påverkar banken. Möjligheterna blir att få en ännu bättre amorteringskultur inom 
organisationen. I dagsläget är det många som amorterar, men i syfte för att minska 
Sveriges skuldsättning är det inte nog. Det finns alltid flera hushåll som kan börja 
betala av sina lån. De hot som kan vara för banken är om kunderna inte alls reagerar 
som de har trott, då är Nordea oförberedd för vad som skulle kunna ske. Hoten och 
svagheterna är något som banken kommer att vara förberedda inför, dock är det inte 
troligt att majoriteten av kunderna skulle göra större motstånd. Däremot hade det varit 
enklare att vara förberedd om något liknande krav hade funnits tidigare. 
Tidsperspektivet är emellertid inget hot mot banken då kunderna länge har amorterat, 
som tidigare nämnt. Hos de flesta hushållen är det redan ett sunt beteende. Den stora 
utmaningen utifrån tidsperspektivet skulle kunna vara att förändra vanan hos de som 
inte amorterar, vilket kan ta tid då det är svårt att ändra människornas beteende. 
(Landberg, 2015) 
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6. Slutsats 
	  
I avslutande avsnittet presenteras resultatet av analyskapitlet för att sedan besvara 
studiens frågeställning och uppnå syftet. Slutligen ges förslag till framtida studier.  
 

6.1 Hur kommer bankens organisering påverkas om amorteringskrav 
skulle införas och hur skulle genomförandet av eventuella förändringar 
ske? 
 
Hur Nordea kan komma att påverkas om amorteringskraven skulle införas har det i 
studien framkommit att organiseringen troligtvis inte skulle beröras. 
Amorteringskraven har framtagits som ett föreslag av Finansinspektionen för att 
minska Sveriges skuldsättning och öka hushållens motstånd mot ekonomiska 
störningar. Dessa krav tros åtminstone inte påverka banken på några märkvärdiga sätt 
som skulle förändra organisationen som den är idag. Nordea har länge arbetat med att 
få sina kunder att amortera för att i sin tur få en sund amorteringskultur inom hela 
banken. Många hushåll är redan vana med att amortera och spara i sitt boende. Om en 
person amorterar eller inte beror främst på inkomstsituationen, det är vanligen 
medelåldersmänniskorna som amorterar. Det kan komma att bli svårt för ungdomar 
att komma in på bostadsmarknaden och för pensionärer att flytta då det skulle leda till 
att de måste ansöka om ett nytt bolån och det medför att de måste börja amortera. 
Amorteringskrav skulle kunna leda till att yngre och äldre människor inte kan få ett 
lån beviljat i och med ökade månadskostnader om det jämförs med tidigare. Det är, 
enligt tidigare fall, medelåldersmänniskorna som har det kapital som behövs för att 
kunna finansiera bostäder. 
 
Den strategi som banken skulle kunna använda sig av är planerad förändringsprocess. 
Fas ett och två innebär att fastställa om det föreligger ett förändringsbehov samt att 
framlägga en åtgärdsplan, därmed amorteringskraven som Finansinspektionen tagit 
fram. Fastän Nordea, med största sannolikhet, inte kommer att påverkas alldeles för 
mycket av amorteringskraven kan det ändå krävas en strategi. Det som skulle kunna 
hända är att det blir för dyrt för vissa hushåll att amortera och de kommer därför välja 
att inte köpa en ny bostad. Majoriteten av de som har ett bolån på Nordea har vid 
ansökan klarat av kreditbedömningen, vilket innebär att en högre kostnad inte ska 
vara några problem. Klarar ett hushåll inte de krav som måste uppfyllas vid ansökan 
bör de inte köpa en bostad och se över andra alternativ. Livscykelteorin kan påverkas 
på så sätt att det endast är medelåldersmänniskan som köper bostäder. Målgruppen för 
banken kan bli avsmalnad. Kunderna är redan bearbetade och vanan finns redan där. 
Det som kan bli en utmaning är att få den delen av kunderna som inte amorterar att 
börja betala av lånen. Det som då bör förändras är förmedlingen av varför ett hushåll 
borde amortera och vad konsekvenserna i annat fall kan bli. Dialogen mellan 
kunderna och rådgivarna kommer behöva ske när kunderna besöker kontor för råd om 
bolån. Behovet av en bostad kommer alltid att finnas där och därför är sannolikheten 
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större att Nordea är kvar på samma marknad som den är på idag än att hamna på en 
helt ny.  
 

6.2 Förslag till vidare studier  
 
På grund av att amorteringskraven drogs tillbaka av Finansinspektionen är dessa 
slutsatser endast presumtiva förutsägelser om vad som skulle kunna hända vid 
införandet av kraven. Vårt förslag till vidare studier är därför att undersöka för vad 
konsekvenserna blir om amorteringskraven skulle införas i framtiden. Det kan även 
vara väsentligt att jämföra två eller fler banker för att undersöka om det påverkade 
dessa på olika sätt eller om organisationerna arbetar på samma sätt som i dagsläget. 
En annan central aspekt kan vara att ta reda på om amorteringskraven har påverkat 
hela banksystemet eller om det påverkar bankerna på olika sätt. Det är också 
intressant att studera hur bostadsmarknaden ser ut då och hur det har påverkat 
bankens in- och utlåning.  
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Bilaga 1 
	  
Intervjufrågor  
 
Amortering 
• När kan det vara bra att börja amortera? Är det bra redan i början? 
• Hur viktigt är det med vanan att amortera? 
• Vad tror banken om människans självdisciplin är över sina pengar? Om de väljer 

att inte amortera, investerar de istället i exempelvis fonder eller aktier? Eller går 
pengarna åt för konsumtion istället? 

• Hur tänker banken kring amortering som ett sparande? 
• Hur blir det med de ungdomar och äldre människor som kanske inte har råd att 

amortera? 
• Hur kommer det sig att banken erbjuder kunden amorteringsfria lån? Skulderna 

minskar aldrig vilket har lett till en åtgärd som amorteringskrav.  
• Kommer det finnas några konkreta undantag för dödsbo, arbetslöshet eller 

sjukdom? 

Bankverksamheten 
• Hur hanterar banken marknadsrisker så som världshändelser, räntor, tillgång på 

kapital och konjunktursvängningar?  
• Om amorteringskraven medför att efterfrågan på bostäder och därmed bolån 

minskar, hur kommer banken hantera detta om vi hamnar i en lågkonjunktur? 
Banken går runt på mycket in- och utlåning) 

• Sverige är på återhämtning efter den senaste lågkonjunkturen, vilka åtgärder har 
tagits vid? 

Organisationsförändring 
• Hur är tanken att exempelvis ungdomar och pensionärer ska kunna ta ett bolån? 

Ungdomar tenderar vilja att spendera pengar på annat och som pensionär är denne 
i ”de gyllene åren” och vill leva livet. Det är egentligen medelålders människor 
med en karriär och stabil inkomst som kan vilja amortera. 

• I och med amorteringskraven kan det bli att en ny marknad uppstår. Det kan vara 
att inte lika många vill köpa nytt och ansöka om bolån. Har banken en 
handlingsplan ifall det skulle uppstå behov av en sådan förändring? Och hur 
uppmärksammas det behovet? 

• Om det är fallet, hur skulle detta då genomföras? 
• Om det är att ett nytt behov hos kunderna skulle uppstå kan det vara nödvändigt 

att ändra beteenden inom organisationen. Som att till exempel förändra beteenden 
hos de anställda. Om en ny produkt ska förmedlas måste de få kunderna att förstå 
vikten i amortera. Finns det liknande åtgärder som banken kan använda sig av om 
det skulle uppstå? 

• Kan det vara så att teknologin behöver förändras?  



	   	   	  

• Om fallet är att det inte blir en ny marknad och det är lika stor efterfrågan på 
bostäder och därmed bolån, kommer arbetet kring amortering fortsätta förbättras 
och utvecklas? 

• Kommer det bli svårt att förändra vanan hos kunder att börja amortera? Om ja, 
varför?  

• Hur ska banken försöka implementera det nya sättet att tänka hos kunder? 
• Hos en individ som är van med något kan det bli svårt med förändringar och 

därmed och denne motstånd. Hur tror banken att organisationen på bästa sätt kan 
angripa dessa motstånd? 

• Vilka styrkor och svagheter har banken om amorteringskraven skulle införas? 
• Vilka möjligheter och hot kan finnas? 
• Är tid en avgörande faktor? Vissa förändringar tar längre tid och andra kortare.   

 

 


